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FORORD 

Dette dokumentet beskriver verv som styremedlemmene av Menageriets styre innehar. 

Dokumentet er ikke å regne som en absolutt bestemmelse, men som en veiledning til 

foreningen og styret. Dokumentet inneholder også beskrivelser av undergrupperingene 

Manesjen og Menageriets brygglaug. 

Leder, nestleder, økonomiansvarlig og bryggmeister velges til disse vervene av 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også velge opptil 7 øvrige styremedlemmer. 

Det valgte styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter generalforsamling. Ved 

konstituering bør det vektlegges at styremedlemmet som ønsker et verv har kapasitet og 

evner til å ta på seg vervet.  

Ansvarsområdene som er beskrevet i dette dokumentet er veiledende, og utelukker hverken 

at styret kan delegere ytterlige oppgaver til et styremedlem som innehar et spesifikt verv, 

eller at andre styremedlemmer kan avlaste et styremedlem som innehar et spesifikt verv ved 

behov.  
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ESSENSIELLE VERV 

LEDER 

Som leder har man det overordnede driftsansvaret for foreningen. Det forventes at leder 

skal ha den fullstendige oversikt over foreningens virksomhet og at h*n følger opp de andre 

styremedlemmene aktivt. Dette innebærer en god innsikt i foreningens økonomi, slik at 

leder fungerer som en kontrollperson til økonomiansvarlig. 

NESTLEDER 

Dersom leder av foreningen skulle frafalle, forventes det at nestleder overtar vervet. Det 

forventes derfor at nestleder har god oversikt over foreningens virke. Dersom leder ønsker å 

frafalle sin posisjon ved neste generalforsamling, er det ønskelig at nestleder overtar som 

leder neste periode. Nestleder er også leder for Manesjen, og har overordnet ansvar for å 

rekruttere frivillige til Manesjen ved behov, samt å sikre at Manesjen er tilstrekkelig 

informert om foreningens virksomhet. 

ØKONOMIANSVARLIG 

Som økonomiansvarlig er man ansvarlig for foreningens økonomi. Økonomiansvarlig plikter å 

ha grundig innsikt i og fullstendig oversikt over foreningens økonomi, samt å holde styret 

oppdatert på foreningens økonomiske status. Økonomiansvarlig har overordnet ansvar for å 

holde lister over enkeltpersoner som har betalt medlemskontingent for perioden. 

Dokumentasjon relatert til styrets økonomi skal organiseres av økonomiansvarlig og 

arkiveres i samarbeid med sekretær. 
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ØVRIGE VERV 

SEKRETÆR 

Sekretær har ansvar for å føre og å publisere referat fra styrets møter og loggføringer av 

andre aktiviteter. Sekretær har ansvar for at filarkivet holdes oppdatert, sammen med 

økonomiansvarlig og webansvarlig. 

BRYGGMEISTER 

Bryggmeister er ansvarlig for ølavdelingen og bryggelærlinger i Menageriet. I dette ligger det 

at bryggmeister skal planlegge og gjennomføre bryggedager, lære opp brygglærlinger og 

arrangere ølrelaterte arrangementer. Bryggmeister skal være tilstede ved brygging og er 

ansvarlig for bryggingen, samt for- og etterarbeid og oppfølging av brygget, med mindre 

annet avtales i samråd med bryggmeister. 

Det er ønskelig at bryggmeister har lengre erfaring med brygging og er bryggmeister i 

Kristianiastudentenes Håndbryggerlaug. 

SENIORMEDLEM 

Ved store utskiftninger bør et tidligere styremedlem velges inn i styret for å sikre god 

erfaringsoverføring. Seniormedlem er tiltenkt som en rådgivende styremedlem med 

begrensede ansvarsområder, men seniormedlem må gjerne ta på seg andre ansvarsområder 

dersom vedkommende har ønske om og kapasitet til å bidra. 

 

ANSVARSOMRÅDESPESIFIKKE VERV 

WEBANSVARLIG 

Ansvaret for drift av websider, sosiale mediekanaler og e-mailister pålegges webansvarlig. 

Meangeriets interaktive arkiv og styremedlemmers tilgang til styrets interaktive tjenester er 

også webansvarligs ansvar. Webansvarlig plikter å oppdatere e-maillistenes filter jevnlig for å 

sikre god informasjonsflyt. 

PR-ANSVARLIG 

Å profilere foreningens arrangementer er PR-ansvarligs hovedansvar, men også øvrig 

profileringsarbeid tilfaller PR-ansvarlig i hovedsak. Dette innebærer å sørge for at plakater og 

annet PR-materiell blir produsert. 



5 
 

SOSIALROMSANSVARLIG 

Menageriet deler ansvaret for driften av sosialrommet med Kjemiforeningen Proton. Et 

styremedlem skal fungere som kontaktperson opp mot Proton i dagligdagse saker som 

omhandler sosialrommet. Sosialromsansvarlig har også ansvarlig for Menageriets andel av 

den daglige driften av sosialrommet. 

ALKYMISTENANSVARLIG 

Menageriet disponerer Alkymisten i samarbeid med Kjemiforeningen Proton. Et 

styremedlem skal fungere som kontaktperson opp mot Proton i dagligdagse saker som 

omhandler Alkymisten. Alkymistenansvarlig har også ansvar for å se til at utlånskontrakt, 

inventarliste og romstandard for Alkymisten holdes oppdatert 

 

UNDERGRUPPERINGER 

MENAGERIETS BRYGGLAUG 

Menageriets brygglaug står for de praktiske delene av Menageriets bryggvirksomhet. 

Brygglauget består av bryggmeister, som leder lauget, og brygglærlinger. Foreningen kan 

tilknytte seg brygglærlinger etter ønske fra styret eller medlemmene. Alle medlemmer som 

ønsker det bør få bli brygglærlinger, såfremt dette ikke er til hinder for foreningens 

bryggvirksomhet eller øvrige virksomhet. 

Brygglærlinger trenger ikke velges inn på generalforsamling, er ikke et offisielt verv i 

Menageriet og har ikke stemmerett i Menageriets styre. Personer kan når som helst melde 

sin interesse for stillingen, og der opp til styret å godkjenne nye personer som brygglærlinger 

Det er ikke satt en øvre grense for antall brygglærlinger. 

 

Brygglærlinger har ingen definert oppgave utover å være behjelpelig i ølavdelingen til 

Menageriet, men det ønskes at Brygglærling gjennomfører nybegynnerkurs ved 

Kristianiastudentens Håndbryggeraug. 


